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1. Innledning
Siden 2008 har norske forsikringsselskap utbetalt 30 milliarder
i erstatning på bygning og innbo, hvor skadene skyldes naturhendelser eller værrelaterte hendelser. I følge Ciceros beregninger vil klimaendringene føre til økt ekstremvær i Norge.

vi både forebygge ulykker, og vi kan tilpasse samfunnene våre
til de utviklingstrekkene vi ser. Det vil gi stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet dersom vi kan forebygge skade relatert til
klima.

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge skader
relatert til klimaendringer. Finansnæringen kan gjennom samarbeid med forskere, myndigheter og interesseorganisasjoner
forebygge skader relatert til klimaendringer. Forsikringsselskapene i Norge har siden 1980 rapportert inn skadedata knyttet
til en rekke forhold. Derfor sitter Finans Norge på bedre statistikk og fakta om utviklingen i klimaskader enn noen andre i
Norge. Kunnskapen dette gir oss har vi lyst å dele med andre.

Klarer vi å redusere disse utbetalingene, fordi vi har forebygget
skadene eller tilpasset oss, vil det ha en enorm verdi for de som
slipper å bli utsatt for skader.

Fakta om hvor, hvordan og når skadene skjer er helt avgjørende
kunnskap. Ved å anvende denne kunnskapen systematisk, kan

Finans Norge ønsker med denne rapporten å bidra til å øke
kunnskapsnivået om klimarelaterte skader i Norge, samt invitere til et godt samarbeid om hvordan vi kan bruke denne
kunnskapen til å forebygge og unngå skader til beste for oss
alle.
Finans Norge, september 2019

Solidariske forsikringsordninger muliggjør værbitt bosetting
Norsk natur og klima har gitt oss rikelig med verdifulle ressurser som vi har kunnet utnytte. Vi har vært flinke å utnytte det
naturen gir oss i skogen, på fjellet og i havet. At landet er rikt
på ressurser betyr ikke at det alltid er enkelt. Norge gir oss innbyggere noen tøffe utfordringer. Naturkreftene er harde og upålitelige, der vi ligger presset mellom hav, høye fjell og dype
daler. Storm, flom, ras og skred har vært en del av risikoen ved
å bo på de mest utsatte stedene i Norge. Slik har det vært til alle
tider. Det har vært en del av kostnaden ved å leve nært innpå
naturen i dette landet. Til tross for dette, har vi klamret oss til
steder der «ingen skulle tru at nokon kunne bu», fordi det er
der ressursene har vært.
Nå begynner vi å merke at ting endrer seg. Klimaet blir røffere
og mer uforutsigbart. Stormene vil komme sterkere og oftere.
Det vil komme mer styrtregn som oversvømmer elvene raskere.
Flere tørre perioder vil øke faren for store skogbranner. Det vil
bli mer nedbør på områder som vanligvis ikke får det, noe som
vil utløse ras og snøskred.
I mange land står en på bar bakke hvis hjemmet eller arbeidsplassen blir ødelagt av storm, flom, ras eller snøskred. En har
kanskje ikke tenkt på, eller tatt seg råd til noen egen forsikring.
Verdiene som ødelegges er tapt, og en risikerer å stå økonomisk
på bar bakke. Da stormen Sandy herjet New York i 2011, var
kun 40 prosent av de enorme skadene forsikret. Resten var
direkte tapte eiendeler for privatpersoner og bedrifter. I en
rekke europeiske land må du selv sørge for forsikring mot
naturskader. Bor du i et utsatt område så får du kanskje ikke
engang forsikring.

En av grunnene til at vi kan fortsette å bo i de aller mest utsatte
delene av Norge, er at vi har en unik forsikringsordning hvor
innbyggerne i landet står solidariske overfor hverandre. Skadeforsikring absorberer risiko i dette værutsatte landet. Vi betaler
alle litt inn til forsikringsordningene, mot at disse pengene hjelper de som er så uheldige å bli utsatt for naturskader eller andre
skader på eiendommene. Dermed kan vi fortsette å bo nesten
hvor vi vil, og samfunnet er med på å dele kostnadene.
I Norge har vi i 40 år hatt en ordning som andre land misunner
oss. Den dekker skader ved blant annet skred, flom og stormskader. Hvis en bygning blir tatt av flom i Gudbrandsdalen, eller
storm på Sunnmøre, eller skred i Lofoten, så stiller alle andre
huseiere i Norge opp og er med på å dekke kostnadene. Det er en
solidarisk ordning der en liten andel av det vi betaler inn over
brannforsikringen går til å dekke eventuelle naturskader. Og ordningen gjelder uavhengig av hvor utsatt vi bor.
Dette er et viktig bidrag som muliggjør bruk av hele Norges
værutsatte kystlinje til bolig og næringsformål. Risikoen for tap
av verdier er fordelt på alle landets innbyggere. En utjevning
som alle tjener på fordi det gir et vekstkraftig næringsliv som i
sin tur er med å finansiere velferd for hele landet. De siste 10
årene er verdier for nesten 9 milliarder kroner blitt erstattet
gjennom ordningen. Uten denne erstatningen, ville dette vært
tap som den enkelte måtte ta selv. Alternativt måtte man fått
det dekket av den vanlige forsikringen. Da ville prisen vært
avhengig av risikoen (som hvor og hvordan man bor), og dermed kunne prisene blitt veldig høye for enkelte.
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2. Klimaendringene er her allerede
Av: Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt

Klimaendringene er ikke noe som kommer. De er her. Meteorologisk institutt har observasjoner av været i Norge for de
siste drøye 150 årene. Dette gjør at vi kan se på utviklingen av
klimaet i Norge ganske presist for denne perioden - det vi ser
er et land som blir varmere og våtere.

Tilsvarende tall for nedbør viser en økning på åtte prosent for
hele året. Også her er det sesongvariasjoner. Nedbøren har økt
mest om vinteren og våren med henholdsvis 22 prosent og 19
prosent. Sommernedbøren er økt med sju prosent, mens nedbøren om høsten er blitt redusert med sju prosent.

Siden etableringen av Det Norske Meteorologiske Institutt i
1866 har det blitt foretatt observasjoner og målinger av norsk
klima. Gjennom systematiseringen av disse målingene er det
tydelig at det er endringer i klimaet. Når vi ser på endringer i
klima, ser vi på variabel for variabel, hvor det ofte variabler
som temperatur og nedbør som trekkes fram. I tillegg, må en se
endringene over lengere tidsperioder. Vi har her sammenlignet
perioden 1961 - 1990 med perioden 1989 - 2018.

Endringene i nedbør og temperatur varierer ikke bare mellom
årstidene, men også fra region til region i landet.

Temperaturen i Norge har fra den første til den andre perioden
steget med 1,0 °C om vi ser det over hele året. Ser vi på sesongene er endringene ulike. Vintertemperaturen har steget med
1,8 grader, mens vår, sommer og høst har steget med mellom
0,6 og 0,9 grader.

Det er heller ingen jevn endring, men store naturlige forskjeller
fra år til år. Året 2018 illustrerer disse store forskjellene godt,
da Sør-Norge var blant den varmeste og tørreste sommeren
observert i Norge. Figur 1 illustrerer endringer i temperatur og
nedbør i Norge gjennom hele året.

Hvis vi ser både på endringer i temperatur og nedbør, fordelt på
årstid og region, ser vi når og hvor de største endringene har
skjedd. I temperatur, er det vintertemperaturen på Østlandet
som har økt mest med 2,1 grader. Nedbørsmengden har økt
mest i Agder om vinteren, der med hele 34 prosent.

Fig. 1 Nedbør i prosent av normalen
Nedbør i % av normalen
Norge - År

Temperaturavvik fra normal
Norge - År

4
°C

%
140.0

3.0

135.0

2.5

2011

2014

2.0

1990

2006

130.0

2011 2015

1983

125.0

2015
1989
1990

120.0

1.5

115.0
1.0

110.0
0.5

105.0
1.0 °C

0.0

Normal

100.0
95.0

-0.5

90.0
-1.0

85.0
1942

1900
1902

1966

70.0

-1.5
1915

-2.5

1960

1937 1941

1904

75.0

1905

-2.0

70.0

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

65.0

2010

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Kilde: Meteorologisk institutt

Hele året

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Hele Norge

8%

19 %

7%

-7 %

22 %

2,1

Østlandet

6%

9%

13 %

-7 %

15 %

0,7

1,7

Agder

10 %

9%

8%

-6 %

34 %

0,7

0,7

1,3

Vestlandet

9%

22 %

5%

-11 %

28 %

0,8

0,8

1,9

Trøndelag

6%

16 %

9%

-9%

16 %

1,7

Nord-Norge

9%

25 %

3%

-2%

19 %

Hele året

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Hele Norge

1,0

0,9

0,6

0,7

1,8

Østlandet

1,1

1,1

0,5

0,7

Agder

1,0

1,1

0,6

Vestlandet

0,8

0,7

Trøndelag

1,0

0,7

Nord-Norge

1,0

0,9

0,6

0,8

Tabell 1: Region og sesongvise endringer i temperatur for perioden 1961-1990 til 1989 – 2018.

Tabell 2: Region og sesongvise endringer i nedbør for perioden 1961-1990 til 1989 – 2018.

Tabell 1 og 2 illustrerer videre de region- og sesongvise
endringene i temperatur og nedbør mellom de to målingsintervallene 1961 – 1990 og 1989 -2018.

Det som skader bygg og infrastruktur er i stor grad ikke hverdagsværet, men de mer ekstreme utslagene i været. Studier av
disse lange seriene med observasjoner av blant annet nedbør
viser at de kraftigste bygene har blitt kraftigere, det vi si at de
regnbygene som kan gi skade kommer noe hyppigere og at risikoen for å få hendelser med stor skade har økt.

Vi opplever ikke dette årsgjennomsnittet som et gjennomsnittsvær, men ulike variasjoner i hverdagsværet, med andre
ord vi opplever våte, tørre, varme, kalde dager. Vi opplever
også hvordan dette manifesterer seg i naturen. Et eksempel her
er skiføret. I Nordmarka ved Oslo er det observasjoner av blant
annet snødybde. Her ser vi at antallet dager med skiføre har
krympet fra et gjennomsnitt på 137 dager per år (1961 – 1990)
til omlag 100 dager per år (siden 2000), når en definerer skiføre
med minst 25 cm snø.

Klimaendringer er ikke noe som kommer, men noe som er her
nå. Dette er noe vi alle må forholde oss til og vi må bygge et
samfunn som takler disse endringene. En mer komplett gjennomgang av det historiske og det framtidige klima i Norge finner du i rapporten «Klima i Norge 2100», skrevet av Norsk
Klimaservicesenter.
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3. Naturskadeforsikringsordningen
– slik har vi sikret oss i Norge
Alle forsikringsselskaper som tilbyr brannforsikring på bygning
og innbo i Norge er pliktige til å være medlem av Norsk Naturskadepool. Ved en naturskade dekker hvert selskap sin del av
skaden i forhold til markedsandelen de har på forsikringsproduktene.

Samtlige forsikringstakere med en bygning- og innboforsikring
i Norge er automatisk dekket for naturskade som er en lovpålagt forsikringsdekning. Ordningen administreres igjennom
Norsk Naturskadepool. Som naturskade regnes: storm, skred,
flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Disse naturskadeformene defineres på følgende måte:

Klimaskade

Forklaring

Storm

Dvs. vindstyrke sterkere enn 20,8 m/sek (liten storm).

Stormflo

Dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind.

Skred

Dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø med mer.

Flom

Dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder.

Jordskjelv

Dvs. bevegelser i jordskorpen.

Vulkanutbrudd

Skader som skyldes vulkanutbrudd er ikke blitt registrert i Norsk Naturskadepool.

Vannskade

Som naturskade regnes blant annet skred og flom. Andre vannskader som ikke direkte
skyldes disse, regnes ikke som en naturskade, men kan være dekket av andre vilkår
fra forsikringsselskapene. Skader som skyldes vanninntrenging utenfra, stopp i avløp
eller frost omfattes ikke av naturskadeordningen, men samles inn i en egen vannskadestatistikk.

En forutsetning for statistikkene i denne rapporten er at det er
meldt en skade til forsikringsselskapet. Erstatningsbeløpene
som vises er det som overstiger kundenes egenandel. Kilde til

tallene i figurer og tabeller er Norsk Naturskadepool og vannskadeerstatningen (VASK).
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4. Statistikk
Beskrivelse av datagrunnlag
Finans Norge samler inn data fra sine medlemmer og
fra Norsk Naturskadepool. I disse dataene vises
årsak og kilde til at skaden oppstår. I dette kapittelet
gis det en beskrivelse og en utdyping av hva vi har av
data som kan ha sammenheng med naturhendelser
og vær. Tallene gjelder skader på forsikringsprodukter som dekker bygninger og innbo (både for private,
næringsliv, kommuner og landbruk). Det bør understrekes at skader forårsaket av naturhendelser og vær
også kan gi skader på biler, båter og personer, men
Finans Norge har ingen spesifikasjon av dette og slike
skader vil ofte komme i tillegg når en hendelse oppstår. Dekningen i naturskadeordningen har endret
seg lite siden 1980, dermed er tallene vi presenterer
representative for hele denne perioden. Alle tall som
vises er ved årsskiftet.

Det er direkte naturskader som storm og flom som er de mest
synlige i media, mens de største erstatningene ofte er etter ekstremnedbør i tettbygde strøk, hvor nedbør trenger inn i bygninger, eller avløp får tilbakeslag. Frostskader er også betydelige i
Norge.
I figur 2 ser en at størsteparten av erstatningene relateres til
vannskader og storm.

Fig. 2 Fordeling av anslått erstatning siste 10 år
Frost, 14 %
Storm, 21 %

Stormflo, 3 %

Flom, 15 %

De siste ti årene (2009-2018) er klimarelaterte skader anslått til
å koste over 24 milliarder kroner. Dette er skader på forsikret
bygg og innbo som er blitt utsatt for naturkreftene. I tillegg
kommer skader på biler og båter, offentlig eiendom, veier, jernbane, og annen statlig og kommunal infrastruktur. Utgiftene
stat og kommune har til reparasjoner etter naturskade finnes
det ingen statistikk over, men trolig er dette også snakk om
mange milliarder kroner.

Annen
vanninntrenging
utenfra, 37 %
Skred, 3 %
Stopp i avløp.
Tilbakeslag, 17 %

Figur 2: Figuren illustrerer fordeling av anslått erstatning siste 10 år.
Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool

Seks av de siste sju årene er på topp ti
Naturskader koster det norske samfunnet milliardbeløp. Erstatningsbeløp varierer sterkt fra år til år. Noen år er rolige, mens i
andre år blir vi truffet av flere og mer alvorlige hendelser.
Tidenes verste naturskadeår i Norsk Naturskadepool var 2011
da det ble gjort skader for nesten tre milliarder kroner.

Utviklingen i erstatning siden 1980
Erstatningsutbetalingene til rene naturskader varierer sterkt fra år
til år. De er avhengig av om det skjer store hendelser, og i enkelte
år er det flere naturhendelser samtidig, som gjør store utslag.
Figur 4 viser utviklingen i erstatningsbeløp etter naturskader
fra 1980 til 2018.

Statistikk helt tilbake til 1980, viser at erstatninger etter naturskader har vært spesielt høye de siste årene. Seks av de ti verste
naturskadeårene er kommet i løpet av de siste åtte årene.

De fire verste hendelsene
De fire største hendelsene er nyttårsstormen i 1992, stormen
Dagmar på Vestlandet i 2011, flommen «Vesleofsen» i Glomma
i 1995 og stormflo i Oslo og Akershus i 1987. I 2015 var det
flere hendelser med storm/stormflo Nina på Vestlandet og Ole i
Nordland, flom Petra på østlandsområdet, samt flom Synne på
Sør-/Vestlandet.

Tidslinjen nedenfor viser fordelingen av de ti verste årene siden
1980.
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Fig. 3 Fordelingen av de ti verste årene siden 1980

Figur 3: Figuren ovenfor viser en oversikt over de ti årene det har blitt utbetalt mest i erstatning etter naturskader i perioden 1980 til 2018. Kilde: Norsk Naturskadepool

Hendelse

Område

Årstall

Erstatning (mill.)*

Nyttårsstormen

Vestlandet

1992

2 053

Stormen Dagmar

Vestlandet

2011

1 566

Flommen «Vesleofsen»

Indre Østlandet

1995

1 456

Stormflo

Oslo og Akershus

1987

1 072
* KPI-justert

Tabell 3: Tabellen viser en oversikt over de fire største naturskadehendelsene og erstatning utbetalt i forbindelse med naturskaden. Kilde: Norsk Naturskadepool

Fig. 4 Erstatningsbeløp i mill.kr. (KPI-justert)
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Figur 4: Utvikling i erstatningsbeløp etter naturskader (KPI-justert). Kilde: Norsk Naturskadepool
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Fig. 5 Samlet naturskadeerstatning siste 10 år
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Skred gir største enkelt beløpene, mens storm samlet
koster mest
Antall skader og størrelse på erstatningsbeløp vil avhenge av type
naturskade. Etter en storm har vi typisk mange skader og det totale
erstatningsbeløpet etter en hendelse kan bli svært høyt. Gjennomsnittserstatningen for en enkelt skade etter en storm er oftest lave
sammenlignet med andre type naturskader som for eksempel skred
eller flom. Disse har høyere gjennomsnittlig erstatningsbeløp, men
antall skader etter en hendelse er ofte begrenset til ett område/elveløp. Denne tendensen er skissert i figur 6, hvor en ser at skred
resulterer i høyest erstatningsbeløp per skade, samt at storm står
for flest skader. En skredskade erstattes i gjennomsnitt med rundt
kr 150 000, mens en stormskade erstattes med rundt kr 50 000.

3 000

2 000

1 000

0
Storm

Stormflo

Flom

Skred

Figur 5: Figuren viser samlet naturskadeerstatning de siste ti år, målt i millioner kroner,
fordelt på storm, stormflo, flom og skred. Kilde: Norsk Naturskadepool

Fig. 6 Erstatning - antall og beløp 1980 - 2018
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Figur 6: Omfang av type naturskade. Størrelse på boblen illustrerer totalt erstatningsbeløp 1980 - 2018. Erstatningene er KPI-justert. Kilde: Norsk Naturskadepool

Det dyre vannet
Det er direkte naturskader som
storm og flom som er de mest synlige, men de største utbetalingene
skjer fordi nedbør trenger inn i
bygninger, eller at avløp får tilbakeslag. Frostskader er også betydelige i Norge. Erstatningene etter
disse skadene har vist en jevn
økning de siste årene, slik det
framgår av figur 7. Storm og flom
utgjør gjerne skade over et større
geografisk område enn skader
etter ekstremnedbør. Ekstremnedbør rammer ofte hardt i tettsted
og by.

Fig. 7 Erstatninger etter vannskader på bygning/innbo som følge av nedbør
Millioner kroner, KPI-justert
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Naturskader rammer ulikt, avhengig av topografi, geologi og
geografi. I Norge er det storm som har medført størst samlet
skade i de siste ti årene. Figur 5 viser erstatningene fordelt på
type hendelse.

Millioner kroner

Storm, flom og det kostbare vannet

1 500

1 000

500

0
Stopp i avløp. Tilbakeslag

Annen vanninntrenging utenfra

Figur 7: Erstatninger etter vannskader på bygninger og innbo som følge av nedbør. Kilde: Finans Norge.

Vi treffes ulikt i dette landet

Vi er et langstrakt land med både kystlinje, fjell, innsjøer og elver.
Klimaet og naturhendelser treffer ulikt i de ulike delene av landet. Mens Vestlandet og Nord-Norge treffes av vinder og havøkning, er det flom etter nedbør og snøsmelting som treffer Østlandet. Vi gir her en oversikt over hvordan naturskadehendelser
treffer i de ulike delene av Norge, hvor mange forsikringstakere
som blir rammet og hvor store erstatningene blir.
Storm og stormflo
Storm og stormflo har gjort skader på bygning og innbo for om
lag fem milliarder kroner de siste ti årene. Møre og Romsdal og
Nordland er hardest rammet.

Personskader, skader på biler og båter, samt skog og infrastruktur
som veier, ledninger og master, kommer i tillegg til dette. Figur 8
illustrerer utviklingen i erstatninger i perioden 1980 til 2017.

Definisjon:
Etter Beauforts vindskala er 20.8 m/s (meter pr. sekund)
definert som en liten storm. Dette er også grensen for
erstatningsmessig stormskade. I perioder med kraftig
vind, kombinert med lavtrykk kan vi få stormflo.

Fig. 8 Erstatningsbeløp i mill.kr. (KPI-justert)
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Figur 8: Utvikling i anslått erstatning etter storm- og stormfloskader. Kilde: Norsk Naturskadepool.

Hvilke år som blir storm- og eller stormflo-utsatt er svært variabelt. Enkelterstatningene er jevnt lave, men siden 1980 er det
flere enkelthendelser som har ført til spesielt høye erstatninger.

I kortvarige vindkast var styrken oppe i omlag 62 meter i
sekundet. Det ble meldt ca. 30.000 skader til forsikringsselskapene med erstatninger for to milliarder kroner.

Tidenes sterkeste målte storm på det norske fastlandet er nyttårsstormen i 1992. En orkan defineres av en vindstyrke på 32,6
meter i sekundet, over en periode på minst ti minutter. I 1992
ble det på det meste målt en vindstyrke på 45 meter i sekundet.

2011 var også et værutsatt år. Både Dagmar og Berit inntraff
dette året, og det ble til sammen meldt over 26 000 skader med
erstatninger på rundt to milliarder kroner.

Hendelse Tid
Nyttårsstormen Januar 1992
Dagmar storm Desember 2011
Storm, stormflo - Oslofjordområdet Oktober 1987
Storm/stormflo - "Nina" Januar 2015
Berit storm, storm, stormflo Nov-Des 2011

Antall

Erstatning (mill.)*

29 617

2 053

20 368

1 566

12 679

1 072

13 593

642

5 868

483
* KPI-justert

Tabell 4: De fem største hendelsene registrert hos Norsk Naturskadepool siden 1980. Kilde: Norsk Naturskadepool.
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Møre og Romsdal mest utsatt
Møre og Romsdal er det mest stormutsatte fylket i Norge og
står for rundt 20 prosent av erstatningene etter storm. Nordland og Hordaland er også sterkt berørt, og sto for henholdsvis
17 prosent og 11 prosent av erstatningene.
Figur 9 viser de mest storm- og stormfloutsatte områdene i
Norge etter erstatningsbeløp.

De mest utsatte månedene er desember og januar. Over 70 prosent av stormskadene inntreffer i disse månedene. Skader etter
stormflo rammer oftest i årets siste måneder oktober til desember.
Flom, skred og andre vannskader
Flom, skred og værrelaterte vannskader har gjort skader for
over 15 milliarder kroner de siste ti årene.
Av dette er 4,4 milliarder knyttet til skader som dekkes av
naturskadeordningen. Resten kommer fra vannskader på hus
og eiendeler som kommer som følge av nedbør, men som dekkes av vanlig forsikring og ikke naturskadeordningen. Oppland
og Hedmark er hardest rammet.

Fig. 9 Fylkesfordelt storm- og stormfloskader

To typer vannskade
Som naturskade regnes blant annet skred og flom.
Andre vannskader som ikke direkte skyldes disse, regnes ikke som en naturskade, men kan er dekket av
andre vilkår fra forsikringsselskapene. Skader som skyldes vanninntrenging utenfra, stopp i avløp eller frost
omfattes ikke av naturskadeordningen, men samles inn
av Finans Norge i en egen vannskadestatistikk som
startet opp i 2008. Også slike skader er som oftes knyttet til vær og værendringer, og det er derfor naturlig å
inkludere disse hendelsene i denne rapporten.

Kilde: Norsk Naturskadepool.

Erstatninger etter flom og skred var stabilt lave i perioden
1980-2010, med unntak av et par enkeltår der erstatningene
var svært høye. Året 1995 var spesielt flomutsatt grunnet
ekstremflommen Vesleofsen på Østlandet (Glomma og Lågen).
I tilknytning til denne hendelsen ble det meldt over 7 000 skader, med samlet erstatning for over 1,4 milliarder kroner. Figur
10 viser utviklingen i erstatningsbeløp etter flom, skred (fra
1980) og vannskadeerstatninger etter nedbør (stopp i avløp,
annen vanninteregning utenfra) fra 2008.

Fig. 10 Erstatningsbeløp (KPI-justert)
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Vannskadeerstatning etter nedbør (mill.kr)

Figur 10: Utvikling i erstatning etter flom, skred og vannskadeerstatninger etter nedbør (stopp i avløp, annen vanninntrenging utenfra) i millioner kroner.
Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Det er særlig tettbebygde strøk som Oslo, Akershus og Rogaland
som har de høyeste vannskadeerstatningene etter ekstremnedbør.
De nordligste fylkene har høyest erstatning per innbygger.

Vannskader som følge av styrtregn kan være ekstremt kostbart
når det treffer tettbygde strøk. I august 2016 ga styrtregn i
Asker og Bærum skader for nesten en halv milliard kroner.

Hendelse Tid

Antall

Erstatning (mill.)*

Flom - "Vesleofsen" Mai-Juni 1995

7 126

1 456

Flom/skred - Sørlandet Nov-Okt 2017

2 500

366

2 220

421

1 776

400

350

35

2699

423

Flom Mai 2013
Frida flom August 2012
Flom skade Asker/Bærum August 2016
Vanninntrengingsskade Asker/Bærum August 2016

* KPI-justert
Tabell 5: Antall meldte skader og erstatningssummer sortert etter hendelse. Kilde: Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Oppland og Hedmark
spesielt utsatt
Fylkene Oppland og Hedmark er spesielt flomutsatt
grunnet sin tilknytning til
Glomma og Mjøsa. Dette
er tydelig i figur 11 som
viser fylkesfordelt erstatninger etter flom og skred.

Fig. 11 Erstatninger etter flom og skred
Samlet for perioden 1980 – 2018.

Kilde: Norsk Naturskadepool.
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Fylkene langs kysten, spesielt i Midt-Norge, er svært utsatt for
stormrelaterte skader, mens fylkene i innlandet er mer utsatt for
flom-skader.

Værrelaterte vannskader koster derimot mest i Oslo, Akershus
og Rogaland. Det har med befolkningstetthet å gjøre. Når det
er en hendelse med mye nedbør, så rammer det ofte mange eiendommer samtidig.

Møre og Romsdal, Nordland og Hordaland har vært de tre
mest skadeutsatte fylkene siden 1980 og med de høyeste erstatningene etter naturskader.

Figur 12 viser erstatninger per fylke (totale erstatninger i venstre akse og gjennomsnittserstatninger per innbygger i høyre
akse) i perioden 2008 – 2018.

Ser vi imidlertid på gjennomsnittserstatning per innbygger er
det Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland som har
størst erstatninger.

Figur 13 viser værrelaterte vannskadeerstatninger som ikke
utlignes gjennom naturskadeforsikringsordningen (2008–
2018). Venstre akse viser total erstatning i millioner kroner,
mens høyre akse viser erstatninger i hele kroner per innbygger.
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Figur 12: Totalerstatninger natur og vannskader (venstre akse) og gjennomsnittserstatning per innbygger (høyre akse) fordelt etter fylke. Befolkning per 1.1.2018.
Vannskader er her stopp i avløp, tilbakeslag og integrering utenfra. Kilde: Finans Norge, Norsk Naturskadepool og SSB.

1 600

4 500

1 400

4 000

Kroner

Fig. 13 Værerelaterte vannskadeerstatninger
Millioner kroner

3 500

1 200

3 000

1 000

2 500

800

2 000

600

1 500

400

1 000

200

500

Stopp i avløp. Tilbakeslag

Inntrenging utenfra

Frost

k
ar
Fi
nn
m

s
Tr
om

d

g
la

rd
la
n
No

de

sd

al

Tr
øn

M

ør
eo

gR
om

or
da

ne

d
So

gn

og

Fj

la
n

d

Ho
rd
a

la
n
ga
Ro

gd
er
Ve
st
-A
gd
er

ar
k

Au
st
-A

ld

Te
le
m

Ve
st
fo

Bu

sk
er

ud

d
pl
an
Op

ar
k
dm

lo

He

Os

Ak
er
sh

us

ld

Øs
tfo

12

Samletall fylkene

Erstatning pr. innbygger (høyre akse)

Figur 13: Erstatninger etter værrelaterte vannskader i millioner kroner (venstre akse) og erstatning per innbygger i kroner (høyre akse). Befolkning per 1.1.2018. Kilde: Finans Norge og SSB.

Klimaåret i Norge
Naturskadenes årshjul
Naturskadehendelser skjer til ulike tider, og i ulike områder av
landet. Mens Vestlandet rammes av stormer i starten av året, er
Østlandet mer utsatt for flom nærmere sommeren. Den verste
delen av året er siste kvartal, hvor nærmere 40 prosent av skadene kommer, og da er det storm på norskekysten som er viktigste årsak.

erstatninger. Hovedsakelig knyttet til nyttårsstormen i 1992 og
Dagmar i 2011.
2. kvartal: Flom i innlandet:
15 prosent av totale erstatninger er relatert til skader i andre kvartal. Mye nedbør og temperatursvingninger som forårsaker snøsmelting fører til at elver kan gå over sine bredder og skape flom.

Figur 14 illustrerer fordeling av totale naturskader etter kvartal
og fylke 1980 – 2018.

3. kvartal: «Rolig periode»:
12 prosent av erstatningsbeløp er knyttet til skader i tredje
kvartal. Skadene er mer jevnt fordelt over landet, og flomskader
står for de største erstatningene.

1. kvartal: Storm på Vestlandet:
34 prosent av alle naturskadeerstatninger skyldes skader i første kvartal. Alene står Møre og Romsdal for sju prosent av alle

4. kvartal: Størst og flest skader:
39 prosent av erstatningsbeløp skyldes skader i fjerde kvartal. I
hovedsak relaterer dette seg til stormskader langs norskekysten.

Fig. 14 Naturskader etter fylke og kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Kilde: Norsk Naturskadepool.
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5. Hvordan ser framtida ut?
Av: Borgar Aamaas, CICERO Senter for klimaforskning
Vi har ny og bedre kunnskap om klimaendringene, og
hvordan de vil treffe Norge. Temperaturene i Norge vil øke
betydelig – særlig i nordlige og indre strøk av Norge, og på
Svalbard og i Arktis. Effekten blir kraftigere nedbør, flere
og større regnflommer, stigende havnivå og flere jord-,
flom- og sørpeskred. Uansett om vi når klimamålene i
Paris, må vi forberede oss på endringene.
Vi vet mer om klimaendringene enn noen gang tidligere, også
om hvordan de vil utarte seg, og hvilke konsekvenser de gir.
Dersom klimagassutslippene fremover følger den høye utslippsbanen fra FNs klimapanel (RCP8.5) slår til, vil vi tydelig merke
klimaendringene på kroppen også i Norge. Denne høye utslippsbanen brukes som en «worst-case» i tråd med en føre-var tankegang. I november 2018, utga Cicero og Vestlandsforskning rapporten «Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av

klimaendringer i Norge», på oppdrag av og finansiert av Miljødirektoratet. Scenariene som tegnes er noe vi alle bør merke oss.
+ 4,5 °C
Norge vil fram mot 2100 får et varmere klima med en temperaturstigning på 4,5 °C. Temperaturstigningen vil imidlertid variere, og størst vil økning være i indre strøk av Fastlands-Norge.
I Arktis ventes en vesentlig større temperaturstigning.
Effektene av klimaendringene i Norge vil mest sannsynlig være
kraftigere nedbør, flere og større regnflommer, stigende havnivå
og flere jord-, flom- og sørpeskred. Faren for andre virkninger
som økt sommertørke, og flere snøskred er mer usikkert.
Klimaendringer i Norge vil påvirke mange sektorer. Flere
undersøkelser har vist at de klimabestemte produksjonsbetin-

gelsene for jordbruk, skogbruk, fiskeri og oppdrett på sikt trolig vil utvikle seg negativt, og risikoen for naturskade i alle sektorer vil øke vesentlig, om ikke tilpasningstiltak blir iverksatt.
De samfunnsøkonomiske konsekvensene av en temperaturendring i Norge opp mot 2,5 °C for 2031-2060 kan bli forholdvis moderate, mens kostnadene av en fortsettelse av denne
utviklingen mot 4,5 °C økning i 2100 vil bli dramatiske.

• Ø
 kt avrenning, men tørrere om sommeren. Hvor mye vann
det er i elvene styres av avrenning, noe som igjen påvirkes av
både nedbør og temperatur. Økt nedbør vil gi større vannføring i elvene, men økt temperatur vil gi mer fordampning og
dermed gi motsatt effekt. For året totalt sett er det ventet
større avrenning i Norge og Arktis med størst økning om
vinteren og en reduksjon om sommeren.

Slik vil klimaendringene slå ut i Norge fram mot 2100:
•	
Høyere temperaturer. Medianframskrivningen gir en økning
i årlig temperatur i Norge på 4,5 °C (spennet går fra 3,3 til
6,4 °C) fra referanseperioden (1971-2000). For Finnmark
blir oppvarmingen større og for Vestlandet mindre enn gjennomsnittet. Oppvarmingen blir størst om vinteren og minst
om sommeren. Oppvarmingen blir aller størst i Arktis og på
Svalbard. Longyearbyen-området kan forvente en oppvarming på 8,8 °C med aller størst oppvarming om vinteren
(13,8 °C). Naturlige variasjoner vil kunne forsterke og redusere disse endringene i ulike perioder.

•	Større regnflommer, mindre snøsmelteflommer. Endringer i
flommer vil variere etter region og om elver domineres av
regnflommer eller snøsmelteflommer. Der hvor flommene
styres av regn vil flommene bli større, mens flommer i vassdrag på Finnmarksvidda og indre Østlandet vil kunne bli
mindre siden snøsmelteflommer blir mindre viktige. Av
større vassdrag er det særlig de på Vestlandet og Nordland
som vil kunne få betydelig økning av de store flommene.

• Mer nedbør. Det forventes en økning i årlig nedbør i Norge
på 18 prosent fra referanseperioden. Økningen er størst i
prosent i nordlige deler av Norge og Arktis (opp mot 50
prosent), mens økningen i absolutte tall blir størst for Vestlandet og i Midt-Norge. En økende andel av nedbøren vil
komme som regn i Norge og på Svalbard, og i Longyearbyen-området ventes det opptil en tredobling av antall mildværsepisoder med regn i vinterhalvåret.
•	
Enda større økning for kraftig nedbør. Kraftig nedbør vil skje
oftere, og når det først kommer vil nedbøren bli kraftigere.
Antall dager med kraftig nedbør er ventet å øke med 89 prosent mot slutten av århundret, noe som er en langt større
økning enn den generelle nedbørsøkningen. Intens nedbør i
løpet av noen minutter eller over noen få timer som kan gjøre
mest skade, og som også vil øke mest. Det kraftige nedbørshendelsene vil også inntreffe oftere. Ca. 20 byer i Oslofjordområdet er blant de mest utsatte byområdene for slik nedbør.
• Små endringer for vind. For vind er det beregnet små
endringer i både middelvind og store vindhastigheter, men
her er det store usikkerheter.
•	Kortere snøsesong. Høyere temperaturer betyr generelt sett
kortere snøsesong i Norge og Arktis. Likevel vil naturlig variasjon føre til enkeltår med betydelig snøfall. Reduksjonen i
maksimal snømengde vil bli størst i høyereliggende strøk på
Vestlandet og i Nordland, i tillegg til på kysten av Troms og
Finnmark. Vinterklimaet på Svalbard vil endres til et maritimt
kystklima med flere mildvær- og regnværsperioder om vinteren. De store breene vil reduseres til en tredjedel av dagens
volum og areal. Mye av den eksisterende permafrosten på
Fastlands-Norge vil smelte. På 100 år er det forventet av den
nedre grensen for permafrost vil stige med 200 til 300 høydemeter. Mot slutten av århundret er det bare de høyeste toppene i Sør- og Nord-Norge som vil ha permafrost.

• Større sjanse for tørke om for-sommer og sommeren.
Nedbør, snøsmelting og fordamping styrer ikke bare hvor
mye vann det er i elvene, men også hvor mye fuktighet det er
i bakken. Mot slutten av århundret vil perioden med markvannunderskudd for deler av landet forlenges med en til to
måneder. Dette vil kombineres med lav grunnvannstand og
lav vannføring i elver.
•	Mer ekstremvær kan gi mer skred. Oftere og mer intensiv
kraftig nedbør vil gi økt hyppighet av skred i bratt terreng,
både jordskred og flomskred. Klimaendringene vil i hovedsak påvirke områder som allerede i dag opplever skred.
•	Økte stormflonivåer. Generelt sett vil temperaturstigningen i
havet gå saktere ettersom det tar lang tid å varme opp alt
vannet. Vintertemperaturen i Barentshavet beregnes til å øke
med ca. 1 °C de neste 50 år. Smeltende breer og varmere
havvann vil føre til havnivåstigning. Iskappene under istiden
presset Skandinavia ned, mest der isen lå tykkest. Etter istiden har dette blitt reversert og mesteparten av landet hever
seg fremdeles. Denne hevingen bremser havnivåstigningen.
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6. Hva kan vi gjøre?
Forebygging er lønnsomt

Det mest lønnsomme vi kan arbeide med er så sørge for at skader ikke skjer. Forebygging er derfor essensielt og bør ses på
som en førsteprioritet når en arbeider med klima. Ved å se konsekvenser klimaendringene vil ha i Norge, i sammenheng med
de data Finans Norge besitter rundt skadedata, kan en stå
bedre rustet til å forebygge. Dessverre prioriteres imidlertid
forebygging lavt.
Verdensbanken og UNISDR opererer med 1:<7 (en krone investert sparer samfunnet for 7 krone i utbetalte i skader). Ifølge
Verdensbanken går 97 prosent av midler fra medlemslandene
til utbetaling etter skade, og kun tre prosent til forebygging.
Den aller viktigste forebyggingen ville vært om vi hadde klart å
stabilisere temperaturen på jorden og dermed unngått klimaendringene. Selv dersom vi oppnår 2-graders målet, vil det bli
klimaendringer som følge av økte temperaturer.

Vi bør derfor arbeide med forebygging på følgende måter:
• Gjøre det rimeligere å forebygge:
En kjernekompetanse i finansnæringen er å prise risiko. Hvis
det blir dyrere fordi vi ikke forebygger, og rimeligere å gjøre
det, kan forsikringsnæringen bidra til bedre forebygging.
• Forstå verdien av å forebygge:
Myndighetene må bli bedre på å forstå verdien av å forebygge. Derfor er det behov for flere kost/nytte-analyser for å
forstå verdien av forebygging.
• Riktige insentiver:
Finansnæringen er opptatt av at det finnes insentiver som
styrer i retning av å prioritere mer forebyggende for å redusere klimarisiko. Dette er blant annet nevnt i klimarisikorapporten 2018 og i revidert nasjonalbudsjett 2019.

• Økt kunnskap:
Finans Norge har lenge pekt på at myndighetene mangler
kunnskap om klimarisiko og dens betydning for kommunal
og nasjonal økonomi. Det er igangsatt en rekke prosjekter
og flere offentlige/private prosjekter vil være positivt. Det er
viktig for Finans Norge å bidra med innsikt og insentiver.
Imidlertid vil det også være et insentiv å ansvarliggjøre aktører som sitter med kunnskap uten å bruke den. Regress i de
tilfeller der denne innsikten ikke har ført til handling vil
være en naturlig del av virkemiddelapparatet.

Det er avgjørende at alle disse aktørene klarer og samspille,
forsterke hverandres tiltak, og koordinere innsatsen for å sikre
godt samarbeid.

Tilpasning til endringene

• Bedre kvaliteten på grunnlagsdata og økt kunnskap gir
grunnlag til forskning og utvikling.

Uavhengig av hvor flinke vi er til å forebygge for klimaendringene, må vi innse at vi ikke klarer å unngå alle konsekvensene av klimaendringene. Derfor er det viktig å tilpasse oss
klimaendringene, og redusere risiko gjennom hvor og hvordan
vi bygger og bor.
Vi bør arbeide med tilpassing på følgende måter;
• Forstå risiko for klima når det investeres:
Risiko og sårbarhetsanalyser er viktig når det investeres i
bedrifter og virksomheter som ligger i risikoutsatte områder,
med fare for skader og gjentagende skade. Slike forhold vil
kunne ha store konsekvenser for verdien av virksomheten og
dens økonomi.
• Tilpasset gjenoppbygging:
Myndighetene må sikre at gjenoppbygging etter natur- og
overvannhendelser vil tåle framtidas klima.
• Arealtilpasning:
Områder som utvikles med tanke på utvikling må ta hensyn
til vesentlige endringer i klima. Konsekvensene med fortsatt
fortetning i utsatte områder og bruk av nye områder som
tidligere ikke er benyttet bør gjennomgå særlige vurderinger
med hensyn til klimaendringer.

Godt samarbeid

Det er svært mange aktører som har et ansvar for å få til forebygging og tilpassing. Selv om det er blitt foretatt skritt i riktig
retning mener Finans Norge at det må til mer.
Kommunene regulerer områder, stiller krav til utbyggerne, og
har ansvar for vann-, kloakk- og annen infrastruktur.
På statlig nivå er det en rekke departement og underliggende
myndighetsorgan som har ansvar for ulike deler av det forebyggende og tilpassende arbeidet. Eksempelvis vil statlig regulering, samt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap spille en
sentral rolle.
I privat sektor spiller både næringslivet, forsikringsselskaper og
privathusholdninger en viktig rolle.
Finans Norge etablerte allerede i 2010 en arena hvor vi samlet
relevante lokale og nasjonale myndigheter. I 2018 inngikk vi en
samarbeidsavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) om å dele lokale skadeforsikringsdata til
Kunnskapsbanken.

Vi bør derfor samarbeide på følgende måter:
• Finans Norge mener myndighetene må øke initiativet til
offentlig-privat samarbeid/prosjekter (OPS).
• Klimameldingen (St.meld. 21 (2011-2012)) legger vekt på
«føre-var»-prinsippet- og bruk av høyeste klimascenario i
kommuneplaner. Det etterleves i for liten grad i planprosesser.

• Samarbeide om faktagrunnlag. Finansnæringen har faktagrunnlag og kunnskap som er vesentlige for framtidig planlegging og tilpasning knyttet til klima. Gjennom å sikre kvalitet på grunnlagsdata, øke kunnskapen om årsakene, og
dele på skadedata, kan de som skal bruke dataene få nytte av
dem og bruke dem i sin planlegging.
• Finans Norge skal bidra til at en får bedre løsninger og helhetsbilde på årsaken til natur- og overvannskader, og at skadedataene blir mer overførbare (har bedre kvalitet) i forebyggingsarbeid hos myndighetene.
• Legge forholdene til rette for å dele skadedata. Nasjonale
myndigheter må samordne ulike skadedata og sikre at de er
på et nivå som har nytteverdi for kommunen når de skal fatte
beslutninger og investere i forebygging. Kunnskapsbanken
som er under utvikling i regi av DSB, bør bli en nasjonal plattform for faktagrunnlag knyttet til skadedata på bred front.
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